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تمكييييييين العإليييييييد اسسييييييالمية لييييييية نسييييييس الفالهيييييية و ع ييييييا
وتإلواه وخشيته لة ق ه ا.
تزويييييييييد الفالهيييييييية بييييييييالخهرا ،والمعييييييييارا المال ميييييييية لسيييييييين ا حتييييييييى ت يييييييي باأل ييييييييو العاميييييييية و المهيييييييياد األساسييييييييية
ل ثإلالة والع وم.
تشويق الفالهة ل هحث عن المعرلة وتعويدها التأمل والتتهع الع مة.
تنمية الإلدرا ،العإل ية والم ارا ،المخت سة لدى الفالهة وتع دها بالتو يه والت ذيب.
تربيييييييية الفالهييييييية ع يييييييى الحييييييييا اال تماعيييييييية اسسيييييييالمية التييييييية يسيييييييودها اسخييييييياء والتعييييييياو وتإليييييييدير التهعييييييية وتحميييييييل
المسؤولية.
تدريب الفالهة ع ى خدمة مجتمع ا ووطن ا وتنمية روح النصح واسخالص لوال أمرها.
حسييييييز هميييييية الفالهيييييية السييييييتعاد أمجيييييياد أمت ييييييا المسيييييي مة التيييييية تنتميييييية يلي ييييييا واسييييييت ناا السييييييير ليييييية طريييييييق العييييييز
والمجد.
تعويييييييييد الفالهيييييييية االنتسيييييييياي بوقت ييييييييا ليييييييية الإلييييييييراء المسيييييييييد واسييييييييتثمار لرا ييييييييا ليييييييية األعمييييييييا النالعيييييييية لييييييييدين ا
ومجتمع ا.
تإلويييييييية وعييييييية الفالهييييييية لتعيييييييرا بإليييييييدر سييييييين ا ييييييييئ توا يييييييه اس ييييييياعا ،الم ييييييي ة والميييييييذاهب ال دامييييييية و المهييييييياد
الدخي ة.

 .10يعداد الفالهة لما ي ة هذه المرح ة من مراحل الحيا .

يييييييابفة لسيييييي و ا وتصييييييرلات ا وتنميييييييية محهيييييية

هللا

األهداف الخاصة للمادة

 -1و ال سا عن الخفأ وحسظ الإل من الزلل وتكوين عادا ،لغوية س يمة .
 -2تعويد الفالها ،ع ى قو المالحظة والتسكير المنفإلة المرتب .
 -3تربية م كة االستنهاط والحك والتع يل و ير ذلك من السوا د العإل ية التة تعود ع ي ا التهاي أس وب
 -4االستإلراء لة دراسة الإلواعد .
 -5االستعانة بالإلواعد ع ى ل الكالم ع ى و ه الصحيح بما يساعد ع ى استيعاب المعانة بسرعة .
 -6ي ساب الفالها ،الإلدر ع ى استعما الإلواعد لة المواقئ ال غوية المخت سة.
 -7حذ العإلو و إلل الذوق وتنمية ثرو الفالهة ال غوية .
 -8أ تكتسب الفالهة الإلدر ع ى الإلراء الج ورية بحيث تنفق الك ما ،نفإلا حيحا وتؤدي المعانة أداء حسنا .
 -9أ تكتسب الفالهة الإلدر ع ى الإلراء الصامتة بسرعة مناسهة مع ل األلكار الر يسة والسرعية .
 -10تنمية الإلدرا ،ع ى االستماي الجيد بحيث تستفيع الفالهة تر يز االنتهاه ليما سمع .
 -11تنمية ميل الفالهة يلى الإلراء واالطالي من خال الإلراء الحر .
 -12ا تساب ثرو لغوية من خال التعرا ع ى ما ،ديد .
 -13الإلدر ع ى حسظ النصوص .
 -14الإلدر ع ى ل النص وتذوقه واستخراج الصور واألخي ة بما يتناسب مع المرح ة .
 -15الإلدر ع ى يبداء رأيه لة بعض المواقئ .

 -16تع ي الفالهة أ و الكتابة الس يمة وسرعة الرس الصحيح ل ك ما ،التة يحتاج يلي ا لة التعهير الكتابة .
 -17تنمية بعض االتجاها ،لدى الفالها ،مثل دقة االنتهاه وقو المالحظة والعناية بالنظام والنظالة وي اد الخط
وحسن استعما عالما ،الترقي .
 -18زياد ثرو الفالهة ال غوية وتنمية المع وما ،والخهرا ،والثإلالة بما يشتمل ع يه من مو وعات ا من لنو
األدب والثإلالة والع وم
 -19حسظ التراث الهشري وس ولة نإلل المعارا اسنسانية من يل يلى يل .
 -20تتحدث الفالهة بجرأ وثإلة أمام اآلخرين .
 -21تنمية قدر الحوار واالتصا بين الناس والتخاطب مع .
 -22تتمكن من التعهير عن ألكاره وأحاسيسه .
 -23تكتسب آداب الحديث وبخا ة حسن االستماي واحترام اآلخرين .
 -24تستفيع ترتيب األلكار ترتيها حيحا .
 -25تتكو لديه الإلدر ع ى الكتابة ليما تتف هه الحيا اليومية .
 -26تنمة قدرت ا ع ى التسكير المنظ لة حديث ا و تابت ا .
 -27توظئ ثروت ا ال سظية لة مو وعا ،التعهير .
 -28تستفيع ت خيص األلكار الر يسة لة نص معين .
 -29تميل يلى الإلراء واالطالي ال تساب الم ارا ،الكتابية والشس ية .
 -30تكتسب الإلدر ع ى لن اسلإلاء .
 -31تفهق ما تع مه من الإلواعد النحوية واسمال ية لة التعهير .

توزيع منهج مادة لغتي أول متوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/5هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/2هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/9هـ

5
6

األحد 1442/7/2هـ
األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/6هـ
الخميس 1442/7/3هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/0هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/7هـ

9
10

األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/5هـ
الخميس 1442/8/2هـ

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/9هـ

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/6هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/0هـ

األحد 1442/9/13هـ
الثالثاء 1442/10/هـ
األحد 1442/10/1هـ

الخميس 1442/9/7هـ
الخميس 1442/10/هـ
الخميس 1442/10/2هـ

15
16
18-17

الدروس
مدخل الوحدة  -نص االنطالق :التنمية القرائية :رسالة أم -الصنف اللغوي :المعرب والمبني من األسماء
الوظيفة النحوية( :الجر بحرف الجر)  -األسلوب اللغوي :النهي  -لرسم اإلمالئي :رسم األسماء المبدوءة
بالالم -رسم األسماء المبدوءة بـ أل  -الرسم الكتابي :كتبة الواو بخط الرقعة
التواصل اللغوي :إدارة ندوة مصغرة  -شفهي  -التواصل الكتابي :كتابة رسائل إخوانية – كتابي  -نص
االستماع :البساطة  -نص الدعم :التنمية القرائية  -لمن تبتسم الحياة
نص الدعم  -التنمية القرائية :لمن تبتسم الحياة  -الصنف اللغوي :الضمائر  -النص الشعري :الشمعة -
النص اإلثرائي :مجتمعان
تقويم ختامي
مدخل الوحدة  -نص االنطالق التنمية القرائية :ماء الشرب  -الصنف اللغوي :أسماء اإلشارة
الوظيفة النحوية( :الجر باإلضافة) -األسلوب اللغوي :الجملة االسمية المثبتة -الرسم اإلمالئي :رسم الهمزة
المتوسطة على ألف  -الرسم اإلمالئي :عالمات الترقيم
الرسم الكتابي :كتابة الدال ،الذال بخط الرقعة  -التواصل اللغوي :إلقاء خطبة  -شفهي -التواصل الكتابي:
كتابة رسائل إخوانية – كتابي  -نص االستماع :أماكن الراحة
نص الدعم  -التنمية القرائية :فيه شفاء -نص الشعري :الرياضة  -النص اإلثرائي :ورد الطائف
تقويم ختامي
مدخل الوحدة -نص االنطالق التنمية القرائية :زراعة اللؤلؤ  -الصنف اللغوي :األسماء الموصولة -
أنشطـــــــــــــــة
الوظيفة النحوية :رفع الفعل المضارع الصحيح ونصبه وجزمه  -األسلوب اللغوي :الجملة الخبرية المثبتة
الفعلية  -الرسم اإلمالئي :رسم الهمزة المتوسطة على واو -الرسم اإلمالئي :عالمات االختصار
الرسم الكتابي :كتابة ب ،ت ،ث بخط الرقعة -التواصل اللغوي :إجراء مقابلة  -شفهي -التواصل الكتابي:
التلخيص  -نص االستماع :العمل ثروة
نص الدعم  -التنمية القرائية :لذة اإلبداع -النص الشعري :من أغاني الرعاة -النص اإلثرائي :الحرف
اليدوية في العالم العربي
تقويم ختامي
مراجعة
االختبارات

مالحظات

المادة  :لغتى
األسبوع/اليوم

الصف  :األول متوسط

المهارة

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

الوحدة الرابعة (نص االنطالق) (رسالة أم ).

-7اإللقاء ( )

ألقالم الملونة

الوحدة الرابعة (الحياة االجتماعية )
مدخل الوحدة الرابعة

-1الترتيب(

الوسيلة

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :الثاني
األهداف
أن تشطب االطالبة الكلمات التي
تمثل قيما أو سلوكيات اجتماعية
إيجابية أو سلبية
أن تضع الطالبة دائرة حول
األحرف السبعة الزائدة
أن تجيب الطالبة عما هو
مطلوب في مكون اقرأ
أن تضع الطالبة دائرة حول
حرف الواو
أن تسلك الطالبة الطرق الخمسة
في المتاهة للتعرف على مايمكن
أن تكون وسيلة لحل المشكلة
أن تمأل الطالبة الفراغات بكلمات
اعطي جمال مفيدة
أن تميز الطالبة بين االحرف
القمرية والشمسية
أن تصل الطالبة كل رسمة
بالرقم المناسب
أن تقرأ الطالبة النص قراءة
جهرية صحيحة.
أن تنطلق الطالبة في نطق
كلملت النص
أن تتعرف الطالبة على معاني
اللغويات الجديدة بالنص
أن تبدي الطالبة رأيه حول
قضايا وردت في النص
أن تصوغ الطالبة األفكار العامة
والجزئية للنص
أن تستنتج الطالبة األفكار
المستفادة من الدرس
أن تجيب الطالبة عن أسئلة
تفصيلية حول النص ( مكون
التنمية القرائية )
أن تقدر الطالبة حرص الوالدين
على استقامته

إستراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

آداه التقويم

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

اشطبي الكلمات التي تمثل قيما
أو سلوكيات اجتماعية إيجابية أو
سلبية
ضعي دائرة حول األحرف السبعة
الزائدة
أجيبي عما هو مطلوب في مكون
اقرأي
ميزي حرف العطف والمعطوف
في المقطع
تسلك الطالبة الطرق الخمسة في
المتاهة للتعرف على مايمكن أن
يكون وسيلة لحل المشكلة
املئي الفراغات بكلمات اعطي
جمال مفيدة
ميزي بين االحرف القمرية
والشمسية
صلي كل رسمة بالرقم المناسب

اقرأي النص قراءة جهرية
صحيحة.
انطلقي في نطق كلملت النص
بيني معاني اللغويات الجديدة
بالنص
المناقشة واالستماع
صيغي األفكار العامة
والجزئية للنص
استنتجي األفكار المستفادة
من الدرس
أجيبي عن أسئلة تفصيلية
حول النص (مكون التنمية
القرائية)
مراقبة ذاتية

األخو المع مين والمع ما،
الس اال ُم اع اي ُك ْ اورحمة ه
هللاِ اوبا ار ا اتُهُ
يسر مؤسسة التحا ير الحديثة
www.mta.sa
أ تإلدم لك

ميع ما يخص ماده لغتى ل سصل الدراسة الثانة  1442هـ
تح ير  +توزيع  +أهداا

أنواي التحا ير
التع النشط الجديد  +بفالا ،تخفيط الدروس  +نموذج الجوا  +وحدا ،مشروي الم ك عهدهللا  +الفريإلة الهنا ية  +االستراتيجيا ،الحديثة  +مسرد

المرلإلا،
ثالثة عروض بور بوينت مخت سة لكل درس
+
تاب الفالهة و دليل المع مه
+

سجال ،التإلوي والم ارا ،حسب نظام نور
+
مج دا ،اختهارا ،متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل ينجاز المع مة
+
سجل ينجاز الفالهة
+
حل أس ة الكتاب
+
خرا ط ومساهي
+

أس ة وأ وبة برنامج حسن لجميع السترا،
+
اثراءا،

رح متميز بالسيديو لجميع دروس المن ج

التو يل ل رياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة( لمن ه خارج مدينة الرياض ي اا قيمة االرسالية  50لاير ل سيد س

ويمكنك ذالك تسجيل الف ب
يلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ذلك يمكننا التو يل عن االيميل او السيد س لجميع مد المم كة
)سة دي _ طهاعة م ونة _ طهاعة عادية ( حسب ط هك
ايميل المهيعا،

T@mta.sa

لاير 40سعر الماد ع ى سة دي
لاير 20سعر الماد عن طريق االيميل
لاير 70سعر الماد مع السة دي طهاعة عادية
لاير 140سعر الماد مع السة دي طهاعة م ونة
لمن ه خارج مدينة الرياض ي اا قيمة االرسالية  50لاير ل سيد س المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابا ،المؤسسة ل مع مين
–———————————————————
”حسابا ،بنوك بإس “مؤسسة التحا ير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابا ،بنوك بإس “سعد عهدالرحمن العتيهة
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106

____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________

بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025

0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

